Zápisnica
zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 25. 3. 2009
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Metodika rozpisu štátnej dotácie na rok 2009
Rozpis štátnej dotácie na rok 2009
Schválenie prof. PharmDr. Jána Kyseloviča, CSc. za člena vedeckej rady UK
Schvaľovanie prenájmu nehnuteľností UK a jej súčastí
Rôzne

Bod č. 1
Predseda AS privítal prítomných a zvlášť nových členov, ktorí sa nimi stali po doplňovacích
voľbách: za Farmaceutickú fakultu doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD., za RKCMBF
ThLic. Pavol Zvara a za zástupcu odborných pracovníkov na UK bola zvolená Mgr. Viera
Štercelová, PhD. Predseda AS na návrh rektora UK predložil na schválenie rozšírenie
programu o bod – schválenie dekana Farmaceutickej fakulty prof. PharmDr. Jána Kyseloviča,
CSc. za člena vedeckej rady UK.
Uznesenie č. 1
Akademický senát jednomyseľne súhlasil, aby na návrh rektora UK bolo do programu
zaradené schválenie dekana Farmaceutickej fakulty UK prof. PharmDr. Jána Kyseloviča,
CSc. za člena vedeckej rady UK.
Bod č. 2
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: doc. RNDr. Michal Greguš, PhD., prof. PhDr. Mária
Kusá, CSc., Mgr. Andrej Machlica.
Výsledok hlasovania: Za – 40
Proti – 0
Zdržal sa – 1
Uznesenie č. 2
Akademický senát schválil návrhovú komisiu v navrhovanom zložení.
Bod č. 3
Predseda AS vyzval predkladateľa metodiky rozpisu štátnej dotácie na rok 2009 rektora UK,
aby charakterizoval tohtoročnú metodiku rozpisu dotácie. Rektor UK v krátkosti uviedol, že
trend ktorý nastal v tejto oblasti metodiky rozpisu dotácie je priaznivý. Priblížil situáciu
viacerých fakúlt v súvislosti s metodikou rozdelenia dotácií a informoval senát, že dekani
fakúlt dostali otázky týkajúce sa kritérií delenia dotácií v jednotlivých kategóriách, aby získal
názor vedenia fakúlt na túto problematiku. Pripomenul, že niektoré pripomienky rešpektoval.
Na základe odpovedí napr. vyplynulo, že v prípade váhy kritérií výkonu vo vede sa fakulty
prikláňali k metodike podľa Ministerstva školstva. Prof. A. Gáplovský (dekan
Prírodovedeckej fakulty) tlmočil uznesenie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty
podľa ktorého AS Prírodovedeckej fakulty žiada prehodnotiť metodiku delenia dotačných
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prostriedkov na UK pre rok 2009. Niektoré fakulty svojím výkonom a kvalitou vedeckej
práce získavajú z MŠ viac dotačných prostriedkov ako ich od Univerzity Komenského
dostanú vďaka neprimeranej „miere solidarity“. Ďalej uviedol, že AS Prírodovedeckej fakulty
žiada, aby v prípade neprehodnotenia takej metodiky delenia dotačných prostriedkov, ktorá
vedie k nespravodlivému a nemotivujúcemu spôsobu financovania fakúlt UK, financovanie
prevádzky fakulty prevzala Univerzita Komenského. V diskusii o metodike delenia štátnej
dotácie väčšina diskutujúcich mala výhrady voči nej. D. Böhmer má výhrady voči metodike
delenia dotácie vypracovanej Univerzitou aj Ministerstvom školstva. Podľa neho výkony vo
vzdelávaní sa nedajú porovnávať na jednotlivých fakultách (zvážiť rozdielnosti výučby na
fakultách). Navrhol, aby sa začalo diskutovať o novom modeli delenia štátnej dotácie. Rektor
UK nie je proti diskusii o novej metodike delenia a súhlasí, že v budúcnosti bude treba merať
kvalitu a výkon vzdelávania. M. Putala informoval o tom, že komisia pre vedu AS hľadala
kompromis v hodnotení publikačnej činnosti, avšak zhoda zatiaľ nie je. Podľa neho metodika
MŠ nie je optimálna, preto Univerzita Komenského môže postaviť vlastné priority. M.
Fendeková sa zamerala na prevádzku fakúlt a podľa nej niektoré fakulty na ňu potrebujú
menej prostriedkov, iné viac. Preto navrhuje metodiku delenia prehodnotiť. A. Gáplovský
(dekan PriF) pripomenul svoj výpočet delenia finančných prostriedkov, pričom je tiež za to,
aby sa zachovala solidarita, ale pri financovaní prevádzky treba, podľa neho, prihliadať na
skutočnú potrebu. Model financovania predložil aj ostatným dekanom fakúlt a Univerzita
Komenského môže urobiť prepočet. M. Kanovský navrhuje pri delení rozpočtu zvážiť dopad
na jednotlivé fakulty a dať alternatívny návrh. Predseda AS pripomenul, že metodika delenia
dotácie bola na predsedníctve AS schválená a navrhuje o nej hlasovať.
Výsledok hlasovania: Za – 30
Proti – 7
Zdržal sa – 4
Uznesenie č. 3
Akademický senát schválil metodiku rozpisu štátnej dotácie fakultám a súčastiam UK na rok
2009.
Uznesenie č. 4
Akademický senát UK žiada rektora Univerzity Komenského, aby sa na úrovni kolégia
rektora UK bezodkladne začalo pracovať na novej metodike delenia štátnej dotácie, ktorá by
reflektovala ciele Univerzity, skúsenosti s doteraz používanou metodikou a neraz protirečivé
návrhy fakúlt na jej inováciu a aby o vývoji metodiky priebežne informoval Akademický
senát Univerzity Komenského.
Bod č. 4
Predseda AS predložil na schválenie rozpis štátnej dotácie na rok 2009. Predsedníctvo AS aj
finančná komisia AS konštatovali, že rozpis štátnej dotácie je v súlade už so schválenou
metodikou rozpisu štátnej dotácie. Predsedníčka finančnej komisie E. Macháčová potvrdila
uvedené skutočnosti. K tejto téme neboli žiadne otázky ani diskusné pripomienky, preto
predseda AS vyzval prítomných k hlasovaniu.
Predseda AS navrhol uznesenie aby nasledujúci text: „Akademický senát UK s poľutovaním
opätovne konštatuje, že štátna dotácia pridelená Univerzite Komenského na rok 2009 je
nedostatočná, nedovoľuje požadované plnenie základných úloh fakúlt a súčastí UK, je
nedostačujúca na základnú prevádzku fakúlt a súčastí UK a už vôbec nie na vzdelávací proces
a rozvoj vedy a výskumu na UK.
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Akademický senát UK upozorňuje, že aktuálny stav financovania UK v rozhodujúcej miere
nezohľadňuje prestížne postavenie UK medzi najlepšími univerzitami na svete a najmä na
Slovensku. Mnohé fakulty Univerzity Komenského a súčasti sa nachádzajú v kritickom stave
financovania, napriek významnej aktivite v projektovej a publikačnej činnosti, sú výrazne
limitované finančné prostriedky na režijné náklady prevádzky a mzdy zamestnancov“, zaslal
na Ministerstvo školstva SR a do Národnej rady SR do Výboru pre vzdelanie, mládež, vedu
a šport.
Uznesenie č. 5
Akademický senát schválil rozpis štátnej dotácie na rok 2009.
Výsledok hlasovania: Za – 35
Proti- 1
Zdržal sa – 5
Uznesenie č. 6
Akademický senát UK s poľutovaním opätovne konštatuje, že štátna dotácia pridelená
Univerzite Komenského na rok 2009 je nedostatočná, nedovoľuje požadované plnenie
základných úloh fakúlt a súčastí UK, je nedostačujúca na základnú prevádzku fakúlt a súčastí
UK a už vôbec nie na vzdelávací proces a rozvoj vedy a výskumu na UK.
Akademický senát UK upozorňuje, že aktuálny stav financovania UK v rozhodujúcej miere
nezohľadňuje prestížne postavenie UK medzi najlepšími univerzitami na svete a najmä na
Slovensku. Mnohé fakulty Univerzity Komenského a súčasti sa nachádzajú v kritickom stave
financovania, napriek významnej aktivite v projektovej a publikačnej činnosti, sú výrazne
limitované finančné prostriedky na režijné náklady prevádzky a mzdy zamestnancov.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
Uznesenie č. 7
Akademický senát poveruje predsedu AS UK aby predmetné uznesenie č. 6 zaslal Ministrovi
školstva SR a Výboru pre vzdelanie, mládež, vedu a šport. Národnej rady SR.
Bod č. 5
Predseda AS na návrh rektora UK predložil schválenie dekana Farmaceutickej fakulty UK
prof. PharmDr. Jána Kyseloviča, CSc. za člena vedeckej rady UK od 1. marca 2009.
Hlasovanie: za – 35, proti – 1, zdržal sa – 0
Uznesenie č. 8
Akademický senát UK schválil návrh rektora UK na menovanie dekana Farmaceutickej
fakulty UK, prof. PharmDr. Jána Kyseloviča, CSc. za člena vedeckej rady UK v zmysle § 9
odsek 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a článku 28 ods. 5 štatútu UK.
Bod č. 6
Predseda AS predložil na návrh rektora UK schválenie nájomných zmlúv.
● Zmluva o nájme nehnuteľnosti a hnuteľného majetku „Učebno-výcvikové zariadenie UK
Modra–Piesok“ uzatvorená medzi Univerzitou Komenského a Romanom Kaiserom,
Ševčenkova 12, Bratislava na dobu od 1. 4. 2009 – 31. 3. 2019.
Výsledok hlasovania: Za – 39
Proti – 0
Zdržal sa – 2
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Uznesenie č. 9
Akademický senát schválil nájomnú zmluvu medzi Univerzitou Komenského a Romanom
Kaiserom, Ševčenkova 12, Bratislava.
● Zmluva o nájme pozemku medzi Univerzitou Komenského a spoločnosťou ISPA, s. r. o. na
osadenie reklamných zariadení v lokalite Mlynská dolina na dobu od 1. 1. 2009 – 31. 12.
2013.
Uznesenie č. 10
Akademický senát schválil jednohlasne nájomnú zmluvu medzi Univerzitou Komenského a
spoločnosťou ISPA, s. r. o.
● Zriadenie vecného bremena Univerzitou Komenského v prospech spoločnosti Digital Park
Einsteinova, a. s. na užívanie inžinierskych sietí – plynovodnej prípojky na parcele č.
5105/4xx o výmere 15 m2 .
Uznesenie č. 11
Akademický senát jednohlasne súhlasil so zriadením vecného bremena v prospech
spoločnosti Digital Park Einsteinova, a. s. na parcele č. 5105/4xx o výmere 15 m2 .
● Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená medzi Univerzitou Komenského
a Prírodovedeckou fakultou UK na jednej strane a Annou Dekýšovou na strane druhej
v pavilóne CH 1 na Prírodovedeckej fakulte UK o výmere 9 m2 na dobu od 1. 3. 2009 do 15.
11. 2010.
Uznesenie č. 12
Akademický senát jednohlasne schválil nájomnú zmluvu medzi Univerzitou Komenského
a Prírodovedeckou fakultou UK na jednej strane a Annou Dekýšovou na strane druhej.
● Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená medzi Univerzitou Komenského
v Bratislave a Prírodovedeckou fakultou UK na jednej strane a firmou Lacomed SK, s. r. o. na
strane druhej v pavilóne CH 2 Prírodovedeckej fakulty UK o výmere 28,63 m2 na dobu od 1.
4. 2009 do 31. 3. 2014.
Uznesenie č. 13
Akademický senát jednohlasne schválil nájomnú zmluvu medzi Univerzitou Komenského
a Prírodovedeckou fakultou UK na jednej strane a firmou Lacomed SK, s. r. o. na strane
druhej.
● Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená medzi Univerzitou Komenského
a Prírodovedeckou fakultou UK na jedenej strane a firmou SYNKOLA, s. r. o. na strane
druhej v pavilóne CH 2 na Prírodovedeckej fakulte UK o výmere 237,5 m2 na dobu od 1. 1.
2009 do 31. 12. 2013.
Uznesenie č. 14
Akademický senát schválil jednomyseľne nájomnú zmluvu medzi Univerzitou Komenského
a Prírodovedeckou fakultou UK na jednej strane a firmou SYNKOLA, s. r. o. na strane
druhej.
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● Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená medzi Univerzitou Komenského
a Prírodovedeckou fakultou UK na jednej strane a Mgr. Pavlom Cibulkom na strane druhej
v pavilóne CH 1 na Prírodovedeckej fakulte UK o výmere 63 m2 na dobu od 1. 2. 2009 do 31.
1. 2013.
Uznesenie č. 15
Akademický senát jednomyseľne schválil zmluvu o nájme uzatvorenú medzi Univerzitou
Komenského a Prírodovedeckou fakultou UK na jednej strane a Mgr. Pavlom Cibulkom na
strane druhej.
Bod č. 7
◙ Predseda AS informoval prítomných o novom systéme odosielania materiálov z kancelárie
AS členom senátu. Vedúci centra informačných technológií Mgr. Peter Miazdra uviedol, že
týmto novým spôsobom sa ušetrí prenosová kapacita elektronickej schránky. Na otázku M.
Greguša či rozosielanie materiálu sa môže realizovať aj smerom do kancelárie AS predseda
AS uviedol, že nie. M. Kanovský vyjadril spokojnosť, privítal by však zložitejší vstupný kód.
◙ Rektor UK informoval, že v rámci osláv 90. výročia založenia Univerzity sa pripravuje
obrazová publikácia o univerzite a odmeňovanie zaslúžilých pracovníkov Univerzity
Komenského. Oslavy budú usporadúvať aj jednotlivé fakulty. Ďalej informoval, že vzhľadom
na nastávajúce majstrovstvá sveta v hokeji v Bratislave, sa bude upravovať parkovisko v okolí
Farmaceutickej fakulty, rokovania už prebiehajú.
◙ A. Machlica znovu pripomenul internetovú stránku Univerzity Komenského. Poznamenal,
že anglická verzia internetovej stránky je málo pútavá, neaktuálna a mala by byť častejšie
aktualizovaná, nakoľko zahraniční študenti si nemajú možnosť prečítať o dianí na UK. Rektor
UK poznamenal, že napríklad štatút UK aj študijný poriadok sú už preložené do anglického
jazyka a budú uverejnené na internetovej stránke.
◙ K. Stoláriková informovala o zasadnutí Študentskej rady vysokých škôl SR ktoré sa
konalo 13. – 15. 3. 2009. Boli informovaní o univerzitných hrách ktoré sa budú konať 1.
mája a zúčastnia sa ich aj študenti Univerzity Komenského.
K. Stoláriková oznámila, že vznikla prvá študentská celoslovenská televízia, ktorá vysiela
v digitálnej forme cez internet.
Ďalej informovala, že nespokojnosť so zvýšením cien ubytovania v Študentskom domove
Mlyny, riešil jeden študent Pedagogickej fakulty podaním žiadosti o jeho prešetrenie na SOI.
Toho istého študenta Študentská rada vysokých škôl poverila riešením problémov
vzniknutých zvyšovaním cien za ubytovanie.
Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
predseda AS
Návrhová komisia: Doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
Prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.
Mgr. Andrej Machlica
Zapísala: Viola Ivanovová
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